
  
Por que atraímos 
relacionamentos 

destrutivos ou 
construtivos? 

 



  
 

Porque  
VIBRAMOS ISSO! 

 
Assim o desejamos, consciente ou 

inconscientemente... 

 



  
 

  
VOCÊ ESTÁ ONDE  
VOCÊ SE COLOCA. 

 



 
 

 Sistema de Crenças 
 Punição / auto-ódio 
 Ganhos Secundários 
 Conteúdos Inconscientes 
 Compromissos Cármicos  
 Aprendizado da Alma 
 Vidas Passadas 
 Medos  
 Lei de Ressonância Vibratória/Atração 
 Formas-Pensamento  
 Recriação das Feridas da Alma 
Constelação Familiar 
 Efeito Bumerangue 
 Escolher o medo ao amor 
 Identificação com o corpo de DOR 

 



 
  

PADRÃO COMPORTAMENTAL:  
 
São estruturas complexas originárias de pensamentos, 
palavras e ações repetidos sistematicamente com ou “sem 
intenção”. São armazenados no psiquismo, formando 
cristalizações que NÃO SE MODIFICAM FACILMENTE.  
 
Quando dizemos NÃO quero isso recriamos a situação, 
mesmo sem saber. Reagir não adianta. Já fizemos isso muitas 
vezes. Quanto mais identificado com o sofrimento, mais 
intenso ele se torna.  
 



 
  

GANHOS SECUNDÁRIOS: receber atenção, ser 
visto, ser aprovado, ter amor e comiseração das 
outras pessoas, aliviar sua culpa, vingar (de si ou 
do outro).  
 
PERSONAGENS: quanto mais atenção (mesmo 
negativa), mais forte a pessoa se sente.  
Ativamos muitos personagens ao longo da vida, de 
acordo com os reforços que recebemos (negativos 
ou positivos). E vamos atuando esses papéis, sem 
muita consciência deles, até a dor chegar.... 



 
 

                          
 

        



 
 

                                 
 
 

        











 
          FORMAS-PENSAMENTO 

 

 O Espírito vive onde está seu pensamento.  
 
 Os pensamentos criam imagens no plano astral, que  

agem em torno do seu criador. Criamos a realidade que 
vibramos (ideoplastia – matéria mental exteriorizada e 
plasmada por idéias repetitivas e intensas).  

 
 Orgulho, submissão, mágoa, medo, culpa, rigidez, 

vingança, ódio, etc. produzem “estruturas amebóides”, 
de intensa atividade, que ganham energia das nossas 
emoções, pensamentos e convicções costumeiras.  

        



 
 

    Giram em torno do seu criador, prontas para “fecundar” 
ou influenciar, de forma convincente, sempre que ele 
estiver em condições receptivas ou passivas. São 
verdadeiros discursos mentais persuasivos. 
 
 

        



 
 

O CORPO DE DOR 
 
 
Por causa da tendência humana de perpetuar 
emoções antigas, quase todos carregam no seu 
campo energético um acúmulo de antigas dores 
emocionais, que chamamos de “corpo de dor”.  
 
O “corpo de dor” não consegue digerir um 
pensamento feliz.  

 
 

 
 

        





 
 

O CORPO DE DOR 
 
 
 

 
 
 

 
 
     

        
 
 
Medo, ansiedade, raiva, ressentimento, tristeza, 
rancor, desgosto, ciúme, inveja - perturbam o fluxo da 
energia pelo corpo, afetam o coração, o sistema 
imunológico, a digestão, a produção de hormônios, etc.   
 
Uma emoção que prejudica nosso corpo também 
contamina as pessoas com quem temos contato e, por 
um processo de reação em cadeia, um incontável 
número de indivíduos com quem nunca nos 
encontramos.  



 
 

O CORPO DE DOR 
 
 
 

 
 
 

 
 
     

        
 
 
   

 

 
 
 
 
Em outras palavras, também podemos defini-lo como Eu Inferior. 
Tudo que não está alinhado aos aspectos do Eu Superior tem a ver 
com essa faceta da personalidade inferior com a qual estamos 
profundamente identificados. Dificilmente reconhecemos os aspectos 
deu Eu Divino, do Eu Real. Optamos por tomar o irreal pelo real e 
vivemos em sofrimento por isso. 
 
Para se libertar do “corpo de dor” é preciso reconhecer que o 
temos. Quando não nos identificamos mais com ele, o “corpo de dor” 
torna-se incapaz de controlar nossos pensamentos e começa a 
perder energia.  



 
 POR QUE ACREDITO QUE MEREÇO ISSO?  

 

POR QUE ACONTECE O QUE  “NÃO’ QUERO? 
 
 
 
 

 Tornamo-nos o que ACREDITAMOS ser. Assim 
como os pensamentos, assim serão as 
realizações.  

 

 Se quer muito alguma coisa, vai consegui-la. Mas, 
se colocar muita atenção em algo que você NÃO 
quer, também vai criar isso.  

 
A questão é: está vibrando AMOR ou MEDO? 

 



 
  

 
EU JURO, QUERO SER FELIZ! 

 
  

• ... mas quero alguém assim, assado... 
• Afinal, eu preciso ser claro(a) e dizer ao Universo 

exatamente o que eu quero... 
• Não quero mais passar pelo que já passei; então 

vou fazer uma lista do que quero de agora em 
diante...  

 
A bendita listinha.... 

 
 

        





 
  

NÃO MEREÇO SER FELIZ, NASCI PARA SOFRER, SOU CULPADO...  
 

DE ONDE ISSO VEM? 
 

 A pessoa espiritualmente MADURA sabe que é a 
responsável por sua felicidade ou infelicidade.  
 

 

 A pessoa espiritualmente IMATURA acha que a felicidade 
precisa ser criada primeiro fora dela. Acha mais fácil culpar 
os outros, o destino, Deus, do que se responsabilizar.  

 

        



 
 

 A pessoa MADURA e positiva diz: "Eu contrariei a 
Lei, nesta ou em outra vida. Os efeitos têm que ser 
aplicados e tenho que aceitar tais condições. 

 
 A felicidade não pode chegar enquanto a pessoa 

não enfrentar a dor, refletir sobre ela, distanciar-se 
e aprender que pode crescer sem precisar sofrer. 

 
 Conhecer a si mesmo significa encarar 

características que não são lisonjeiras – a sombra. 
 

        



 
  

SOMBRA 
 

 Algo que uma pessoa não deseja ser.  
    
 O lado negativo da personalidade, a soma das 

qualidades desagradáveis que o indivíduo quer 
esconder, o lado inferior, sem valor e primitivo da 
natureza do homem, a “outra pessoa”  em um 
indivíduo, seu próprio lado obscuro.                             

                                                                  Jung, 1945 

        

                                                      
                    



 
 

 

 
 

Todos carregam uma SOMBRA, e quanto menos 
aceita, mais negra e densa ela é. Se uma 

inferioridade é consciente, temos oportunidade de 
corrigi-la. Porém, se é reprimida ou negada, jamais 

é corrigida e pode vir à tona de maneira 
desequilibrada.  

        



 

MUDANÇA DE PADRÃO 
 

 Não se identificar com o sofrimento do corpo.  
 

 Observar os pensamentos e atitudes, os padrões repetitivos 
da mente e os papéis desempenhados pelo ego. 

 

 Parar de se julgar e aceitar as pessoas como são, sem 
querer mudar nada. Assim, ficamos livres da mente e 
abrimos espaço para o amor, alegria e paz. 

 

 Ir além do ego, dos jogos mentais e dependência viciada. 
Romper com o padrão vítima/agressor, acusador/acusado. 

 

 Acordar e perceber a principal distração da jornada: acreditar 
que o outro é responsável pelo seu sofrimento e entrar no 
jogo de acusações. 



O PODER DO AGORA 
 

Transformar as Relações Viciadas em Relações Iluminadas! 
 
 Esteja presente e com a atenção no AGORA. 
 
 

 Seja  o observador por baixo do pensador, a 
serenidade por baixo do barulho mental, o amor e 
a alegria por baixo da dor. 

 

 Para o amor florescer, a luz da presença tem de 
ser forte o bastante para impedir que a mente ou 
o sofrimento do corpo nos domine. 
 

 

 



 

Para transformar as relações viciadas e 
destrutivas em reações construtivas e 

iluminadas, precisamos refletir: 
 

 
• Por que não quero dar certo nesta área da minha vida? 
• Quais sãos os NÃOS que existem em mim para isso não 

florescer? 
• Que vingança guardo que me impede de ser feliz? 
• O quero TIRAR desse relacionamento? 
• O que tenho a OFERECER a este relacionamento? 

 
 

 

 



 

O QUE MAIS ME DÁ PRAZER? 
 

• Meu Eu Inferior ou a minha real natureza, que é o Eu Superior. 
Quem está no comando da minha mente, quem ocupou o trono  
da minha consciência? O inimigo ou a realeza? 

 
 
 
 

 

 



EXERCÍCIO:  
 

Meu potencial interno de criar 
relações ILUMINADAS! 



 
 

FONTES: 
 

Artigo de Valéria Bastos site: http://somostodosum. com.br    
Livro - A imensidão dos Sentidos - Espírito Hammed 

Palestras do Guia do Pathwork 
Psicologia - Carl Gustav Yung 

O Livro Tibetano do Viver e do Morrer - Sogyal Rinpoche 
Praticando o Poder do Agora e o Despertar da Conciência - Eckhart Tolle 

Internet - imagens 
 
 

Facilitadora: 
Valéria Bastos  

 terapiadevidaspassadas@gmail.com 
 

       Por que atraímos relacionamentos destrutivos? 

http://somostodosum.ig.com.br/p.asp?i=10479&s=1�
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